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TURISMOA ikasi eta gero lan on zenbait
eskuratu omen zituen hainbat urtez; Gug-
genheimen edota Bilbo-Portsmouth bidea
egiten duen ferryan, kasurako. Hain zuzen,
itsasontzian zebilela ezagutu omen zuen
oraingo bikotea, duela hamar urte pasatxo.
Hondarreko urteotan, aldiz, gero eta enple-
gu kaskarragoetan jardun du Rubenek.
Azkena, gaurko enkontruan esan dizunez,
superminijob izan da: bi orduko kontratazioa
kamioi bat deskargatzeko. 

Aspaldi ez zenuen nerabezaroko laguna
ikusten. Noiztik zauden hura ikusi gabe ez
zenuke zehazki asmatuko. Rubeni esker
jakin duzu elikagaiak testatzen dituen

enpresa batek hiru euro ordaintzen dituela
dastatzeko probetan parte-hartzearen
truke, eta, hiru euroak osorik irabazteko,
oinez joan beharra dagoela dastatzeko
lekura.

Ezusteko egoera, baina, geroxeago eto-
rri da, negarrez lehertu denean bat-batean:
zeure burua ikusi duzu 1,80 metro luze
inguruko ezaguna zure besoetan eusten,
dorpeki babesten. Une horretan jabetu
zara itxurak iradoki adina kilo
soberan dituela. Barkamena
eskatu dizu, guztiz lotsaturik.
“Tira, zeuri behintzat ongi joan
zaizu, ezta?”. n

PASA DEN otsailaren 18an prentsan ikusi izan dugun
argazkia apartekoa zen. Alabaina, Hautetsien Kon-
tseiluak, Garapen Kontseiluak, Baionako Merkatari-
tza Ganbarak, Iparraldeko Auzapezen Biltzarrak eta
Batera plataformak Euskal Herriarendako Lurralde
Kolektibitatearen proiektua elkarrekin eramateko
koordinazio bat osatzen zutela adierazi zuten. Ondo-
an bazuten instituzionalizazio proiektu hori Marylise
Lebranchu ministroari aurkeztu zion delegazioa ere.
Hots espektro politiko guzia ordezkatua zen, abertza-
leengandik hasiz UMPraino, sozia-
listak, berdeak eta zentristak barne. 

Aurrekaririk gabeko gertakari
politikoa da koordinazio hau eta
Ipar Euskal Herriko ezagupen
borrokaren fase honetan, tresna
ezin egokiagoa. Urtetako lanaren
uzta bada ere, 2012garren urtean
ezagutu dugun azelerazioaren emai-
tza zuzena da. Urte osoan, lurralde
elkargoaren proiektua modu parte
hartzailean sakon ikertu eta defini-
tua izan da eta ondorioz usaiazko
sektoreak haratago, atxikimenduak
zabaldu dira klase politikoan ere.
Azaroaren 24an, koordinazioa osatzen duten gainera-
teko entitateen bidea jarraikiz, Hautetsien Kontsei-
luak aho batez berretsi zuen Lurralde Elkargoaren
galdea. Segida logikoa zen eta hiru hilabeteren

buruan naturalki azaleratu da : indarrak uztartu Eus-
kal Herriko boza entzun arazteko Parisi begira. 

Euskal Herrirako deus ez bada irabazia, oraindik
dena posible da egutegi legislatiboak markatzen duen
garai honetan. Alabaina, heldu den apirilean deszen-
tralizazio fase berria finkatuko duen lege bat aurkeztu-
ko du Gobernuak Frantziako Parlamentuan. Institu-
zio ezagupena ukatzeko urtetan erabili argumentuak
bat bestearen ondotik erori zaizkio frantses gobernua-
ri. Landutako proiektua borobildua da, sinplea, demo-

kratikoa eta indartsua. Garai batez
aipatzen ziren bestelako antolamen-
du administratiboek ez dute gainditu
gogoeta eta eztabaida fasea. Hots
fruitua ondua da. Erori beharko da,
erortzekotan da.

Sorturiko koordinazio hori lanean
hasiko da Lurralde Elkargoaren egi-
tasmoa jendarteratzeko eta Gober-
nuak nahiz Parlamentuak proiektua
kontutan har dezaten. Iniziatiba eta
hitzordu nagusiak finkatuak izan
dira jadanik: Hautetsien Kontseiluko
mozioa auzapezei izenpetzea galde-
gina izanen zaie eta apiri-

laren 27an herri mobilizazio handia izanen
da Baionan. Dudarik gabe azken urteetako
mobilizazio garrantzitsuenetarikoa Ipa-
rraldeko jendartearentzat. n
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Instituzio ezagupena
ukatzeko, urtetan
erabili argumentuak
bat bestearen ondotik
erori zaizkio frantses
gobernuari.
Landutako proiektua
borobildua da,
sinplea, demokratikoa
eta indartsua


